
 ףותישב ,םלועב 1 רפסמ םיבשחמה תינרצי ,קאפמוק ,,דבכנ קסע לעב |

 ,2000 תנשל וניכהלו היגולונכטה תיזחל ךלש ןוגראה תא םדקל ךל העיצמ ,לבונ תרבח םע הלועפ

 .בושחמב תויחכונה ךיתועקשה לע תטלחומ הנגה ךות

 .2000 תנשל תמאתומ הניא איהש חינהל ריבס ,לבונ תשר ךנוגראב םא

 תויהל ךירצ אוה םגש ,יזכרמ בשחמ ,תרש לע ץורל תשרה לע ,תיברמ הקופת גישהל תנמ לע

 .2000-תנשל םאתומ

 ללוכה םדקתמ תרש ,דבלב *5 3,432 -מ לחה לש ,דחוימ ריתמב שוכרל לכות ,9 ץרמב 31-ה דע קר

 **.2000 תנשל תמאתומה לבונ תנכותו.האלמ יוביג תכרעמ
 -ש

 ב : הר החשש - הש - -=- ((תללוכ -תכרעמה

 (0סתוקה 01 81 400 תרש *

 6ח1וטתו 11, 3502 דבעמ <

 ש" 4.308 קסוז =
 ש 0 4/808 יוביג פייט =
 = / (סתוק4ח 55 ,'ץנזא 15 ךסמ *

 2000/תנשל (1א6ז\\8ז6 3.2) 1אסש6]] תנכות גוהדש =

 יוביג תנכות =

 הכימתה ךרעמ תא ךתושרל דימעמ רשא ,לבונו קאפמוק לש ימלועה הלועפה ףותיש םכסה תא וישכע לצנ

 םיבשחמה תרבח לש םיצורמה תוחוקלה יפלאל םויה דוע ףרטצהו ,םייקסעה היפתושו קאפמוק לש תורישהו

 .םלועבו ץראב הליבומה תונורתפהו

 תוחוקל תרושקת זכרמל ונילא לצלצ וא םישרומה קאפמוק יקוושממ דחא לא םוה דוע הנפ תונמזהו םיטרפל

 .09-9593888 ןופלטב

 ,הכרבב

| 
 זוליא סירומ
 יקסע חותיפ להנמ
 5\//5 תוחוקלל
 לארשי קאפמוק

 מ"עמו הנקתה ללוכ וניא ריחמה +
 .העבטמ תלבגומ 2000 תנשל קאפמוק תוירחא **
 :תבותכב תוירחאה יטרפ
 וו צ.60 ו קה 0
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 ,וקי ר"מנמ /
 עוצקמה ישנאו ןויסנה ,עדיה בטימ תא ךתושרל דימעמ קאפמוק תוריש [ 5 1 ה

 .2000 תנשל תומאתומה ]צסצפ!| תותשרל ךנוגרא לש תשרה תוכרעמ יגורדש עוציבל

 תונורתי היפתושלו קאפמוקל קינעמ הז םכסה .לבונ תרבח םע ימלוע הלועפ ףותישל םכסה קאפמוק תרבחל

 םהב םילכהו עדימל הרישי השיג ,םיימלוע יוביגו הכימת :ללוכ ,!\סטש]] ירצומב הכימתל רושקה לכב םיבר

 .'וכו םיריהמ המלסה יצורע ,לבג סדנהמ םישמתשמ
( 

 וע
 ןצסש6]| ₪טפומ6פ8 אק6ח (5ץ516תג 11006) תוכרעמ תיבכ לארשי לבונ ידי לע ה קאפמוק

 ו .(א 5 0-ן\סטטו] /4ט1תסח260 50זו06 (00ח160-השרומ תוריש זכרמכו
3 -- / 

 .(06ח1 866 1אסש]] <תפגמס6מ 01צ₪ ראות ילעב םהיניב ,הז םוחתל םיחמומ תוריש יסדנהמ לארשי קאפמוקל

- 

 םיעצנמה תורישהירצומ :ךוגגְמ לע םג ךמע חחושל חמשנ ,*2000 תונשל תורישל תכרעמה תמאתה םע דחו ==

 תונורתפ תקפסאל דירתו סה םיכורע ונא .ךיכרצל םמיאתהלו תוינרצי בה תוכרעמב הכימתל ונידי לע
 1 6/  ,אששיב

 - < ייפ אה תונשל ךנוגראב עדימה תוכרעמ תא ודיעציש םיללוכ תוריש

 דעומ ךתיא םאתנ ונאו ינורטקלא ראוחב העלא וריבעה נא ונילאיססקפו ב"צרה ספוטה תא אלמ אנ ,ךתוחונל

 .2000 תנשל ונלש תורישה תונורתפ תא ךינפב גיצהלו ךדרשמב השיגפל וא תינופלט החישל

 ,דימת ךתורשל

 ,הכרבב
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 לי'גרבא לימא
 תורשה קוויש לה

 קאפמוק

 .העבטמ תלבגומ 2000 תנשל קאפמוק תוירחא *
 נ וע רצוא.60 חו קה .6812000?/60₪1 :תבותכב תוירחאה יטרפ

 דובכל
 קאפמוק תוריש
 09-9588747 .סקפ
 05-15 01,0601080.60תו ינורטקלא ראודב וא

 .2000 תנשל ילש תוכרעמה תומיאת תקידבב ןינועמ ינא (כ

 .2000 תנש תארקל ילש לבונה תשר גורדשב ןינועמ ינא (כ

 .תוינרצי בר תוכרעמל קאפמוק לש תורישה תונורתפ רבדב עדימב ןינועמ ינא (כ

 :ןופלטל ורשקתה אנ

 ב

 ,סקפ .לט דיקפת

 6יוקוה
% 


